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pott Lázár és kinevezték még helyettes-
polgármester korában, királyi tanácsossá, 

Lázár kiváló, érdekes egyéniségéről, 
nagy munkásságáról és gazdag érde-
meiről ezek az irások érkeztek hoz-
zánk a nevezetes ünnep alkalmából. 
Valamennyit a törvényhatóság ós a 
szegedi közélet vezető emberei, ki-

válóságai küldték. 

Lázár György polgármester, dacára hatvan 

évének — munkabírására nézve — fiatal 

ember és még hosszú ut választja el attól, 

hogy magát pályájának ós feladatainak tető-

pontján érezhesse. 

Még sok, igen sok teendő van itt hátra, 

amiket — a város érdeke kívánja ezt igy — 

neki kell elvégeznie. 

Ünneplésünk tehát vele szemben csak köz-

beneső lehet. 

Tartóztassuk fel őt egy percre — mint 

tudjuk — mindig sietős útjában, hogy vele 

egy baráti kézszorítást válthassunk ós multat 

illető elismerésünk kifejezése mellett, bizto-

sítsuk afelől, hogy a város előhaladására 

irányuló törekvéseiben jövőben is mindig bi-

zalommal és szeretettel fogjuk környezni. 

Azután bocsássuk őt vissza az ő megszo-

kott munkájához. 
Kállay Albert. 

* 

Szerencsés volna ez a város, ha szor-
galomban és lelkiismeretes buzgalomban 
első tisztviselőjének példáját a többi is 
kivétel nélkül követné. 

Ilósa Izsó dr. 
* 

Habár csak két év óta vagyok szegedi 

lakos, azért mégis büszkén és lelkesen 

együttérezve a szegediekkel, csudálom Sze-

gednek ittlétem alatt tapasztalt nagyszerű 

fejlődését s ebben nagynevű polgármesteré-

nek alkotó tehetségét dicsérem. 

Kray István. 
* 

Szivesen vettem t. Szerkesztő ur fölszóli-
tását, hogy szeretett polgármesterünk 
tiszteletére megjelenő alkalmi lapba én 
is irjak néhány sort, mert nemcsak 
hogy van e tárgyhoz mondanivalóm, de Van 
egy körülmény, ami mintegy kötelességemmé 
és ennélfogva nagyon is kívánatossá teszi 
a nyilatkozás lehetőségét akkor, amikor vá-
rosunk 123.000 lakója a város első polgá-
rát ünnepli. Azt a körülményt értem, hogy 
azon az értekezleten, amelyen hót év előtt 
Lázár Györgyöt, városunk akkori képviselő-
jét polgármesterré designálták, én voltam az, 
aki e választás ellen fölszólaltam ós a válasz-
tást elleneztem. 

Ez az állásfoglalásom ós az ilyen dolgokban 
bizonyára minden emberben meglevő követ-
kezetesség természetessé teszi, hogy én a 
polgármester ténykedését hosszabb időn át a 
lehető legkritikusabb szemekkel néztem és 
figyeltem és hogyha aztán hat évvel később, 
a mult évben mégis én voltam az, aki a 
mostani mozgalomnak talán első impulzusát 
adtam azzal, hogy a közgyűlésen elmondva, 
mennyire nem becsüljük meg mi szegedlek 
azt, amink van, és e tekintetben jellemző, 
például rámutattam arra, hányszor hallottam 
már dicsérni a temesvári Telbiszt, vagy a 
kecskeméti Kadát, de a mi podesztánk di-
csérete még senkinek sem jutott eszébe, 
pedig vannak városunk körül olyan érdemei, 
mint nevezetteknek Temesvár és Kecskemét 
körül. Erre azután elementáris taps tört ki 
a közgyűlés termében, bizonyítékául annak, 
hogy olyas valamit mondottam, ami az em-
berek lelkében és gondolatában benne volt 
már rég, csak felszinre kellett hozni. Ezzel 
azt hiszem, elmondottam azt, amit polgár-
mesterünkről elmondani reám tartozónak 
véltem. 

Hisz majdnem elvonnék valamit az ő vég-
telenül előzékeny, valóban uri és mégis 
annyira önérzetes modorából, amelyet mind-
annyian ismerünk, ha még felemlíteném, hogy 
bár a megválasztása elleni akciónak tudva-
levőleg egyik főrészese voltam, a polgár-
mester hivatalosan ós nem hivatalosan mégis 
mindig és mindenben valóban lekötelező 
előzékenységet tanusitott velem szemben, 
de felemlítem azt is, mert fenkölt jellemét 
ez a nem mindennapi eljárás is bizonyltja. 

Annak a nagyszabású, eszmékben gazdag, 
minden térre kiterjedő tevékenységnek rész-
letes értékelését, amelyet polgármesterünk 
városunk érdekében oly nagy szeretettel 
kifejt, ezek után nyugodtan bizhatom hiva-
tottabb tollakra. 

Wimmer Fülöp. 
* 

Én, mint úgynevezett szegedi indigona, kit 

sem hosszas ismeretség, sem baráti kötelék 

érdemea polgármesterünkhöz nem fűz, talán 

legelfogulatlanabbul itélhstem meg az ö műkö-

dését. Csak a legnagyobb méltánylással beszél-

hetek arről, mert valóban csodálatraméltó 

azon törhetetlen energia, azon szívósság és 

következetesség, melyet ő városunk fejlesztése 

körűi kifejt. Törekvései eddig a város, hogy 

ugy mondjam, dekoratív és kulturális haladá-

sára irányultak és ez irányban oly óriási ered-

ményeket mutathat fel, melyek előtt e város 

minden polgárának meg kell hajtani lobogóját. 

Ha nekem, mint az ipar egy szerény munkásá-

nak egy óhajt szabadna ehez fűznöm, azt ki-

vánnám, hogy jeles podesztánk a város ipará-

nak, fejlesztésének és iparvállalataink gyarapí-

tásának is szenteljen néhány szemernyit azon 

hatalmas akaraterőből, melyet hivatásában ki-

fejt. Meg vagyok győződve, hogy ez esetben e 

téren is oly föllendülés fogja működését kö-

vetni, amilyet noki más irányban elért sikere 

nyomán köszönhetünk. 

Acsél Géza. 
* 

Lázár György dr, mint ennek a nagyra-
hivatott városnak gondviselésszerű polgár-
mestere, egész lelkével szereti ezt a várost, 
nagygyá, hatalmassá, virágzóvá, kultur-köz-
ponttá kivánja fejleszteni. Minden gondolata, 
minden érzése Szegedé. Szinte bámulatos az 
a fáradtságot nem ismerő tevékenysége, 
melylyel a város boldogulásán dolgozik. 
Szóles látóköre, nagy tudása, tetőtől talpig 
magyar ós liberális gondolkozása predeszti-
nálják a vezető szerepre. Nagy áttekintő 
képessége, gyors felfogása, hatalmas koncep-
ciója képesitik arra, hogy a város száz és 
százféle érdekeit szakszerűen képviselni és 
érvényesíteni tudja. Szeged város polgár-
mestersége alatt hatalmas lépésekkel haladt 
előre s a város jövő nagyságának alapköveit 
az ő csodás munkabírása, akaratereje és 
fényes talentuma rakja le. Adja a magyarok 
nagy Istene, hogy ebben az erőben ós munka-
bírásban még sokáig érvényesítse nagy ta-
pasztalatait és képességeit a város javára. 

Ferjéssy László. 
* 

Lázár György dr kulturember. Költői érzék-

kel, művészi hajlamokkal megáldott. Kigondolja, 

kimódolja, kijárja azt, ami Szegedet nagygyá 

teheti. Addig fur-farag rajta, amig megvalósítja. 

Ennek eredménye a tenger sok iskola, képtár, 

internátus, vasúti palota, királyi tábla, köz-

vágóhíd, villamos vasút . . . talán-taláu majd 

az egyetem is. 

Igy azután Szegeden senki se magyarosit, de 

a délvidék itt megmagyarosodik és a polgárság 

demokrata, munkájából él. 

Lázár Gyuri ellenben polgármester. Szereti a 

szegedi népet, meg a tisztviselőit. 

György doktornak pénz, nagyon sok pénz kell 

a kultúrintézményekre, — Gyuri pedig, ha fanyar 

képpel is, de mindig előteremti. 

György dr megértést, elismerést, hálát érde-

mel ; Gyuri pedig elnézést, amiért Györgynek 

mindig behódol. 

A polgárok esküdtbirósága Gyurit a vád alól 

fölmonti,— György drnak pedig teli szívvel, jó 

lélekkel megadja a legnagyobb elismerést, a 

közbecsülést, 
Cserő Ede dr. 

* 

Büszke lehet az a város, amelynek pol-
gármestere Lázár György dr, akinél az 
ember nem tudja, hogy a munkakedve, 
szorgalma, vagy a város iránt érzett munka-
szeretete nagyobb-e. 

Gróf Árpád dr. 
* 

Annyira szeretem a hivatásomat s annyira el 

is foglal, hogy várospolitikával, közigazgatással 

soha nem igyekeztem foglalkozni Szegeden sem. 

Mindig azt az elvet vallottam: aki tanítással 

foglalkozik, akinek annyi pártárnyalathoz ós 

érdekcsoporthoz tartozó emberrel van dolga, 

annak minden politika ós mindon részletérdek 

fölé kell helyezkednie, különben elhomályosul 

a judiciuma ős elfogultakká válnak a cseleke-

detei. Lázár György dr hivatalos működéséről 

tehát kritikát nem mondhatok, azt nem jelle-

mezhetem. Mindössze amennyiben ez a működés 

a tanügygyei vonatkozásban van, mondhatok 

egyet-mást, jelezvén, hogy az elemi iskolák 

államosításával az iskolákat nagyobb függet-

lenséghez juttatta és hogy a harmadik egyetem 

ügyében kifejtett működése a buzgó, a város 

érdekeit kötelességszerűen szolgáló, folyton 

iniciativ, tervelő és alkotó polgármesternek 

mutatják öt. Egyébként tudom, hogy mikor 

Szegeden tartózkodik, naphosszat a hivatalában 

dolgozik, mindig van valami terve, valami üdvös 

akarása, mindig a város föllenditésén buzgól-

kodik. 

Több kompetenciával beszélhetek azonban az 

ő személyéről, az ő társaságbeli jellemvonásairól, 

mert hosszú évek óta őszinte barátság kapcsol 

össze vele. Mondhatom, mindig a kifogástalan, 

kedves, megbízható, komoly úriember példa-

képének ismertem. Köztudomásu, hogy nem nagy 

barátja a közlókenysógnek, a hosszú beszédek-

nek, hiszen az ő ajkát inkább a hallgatás jel-

lemzi, a mólyen gondolkozók hallgatása, de 

rövid megszólalásai, ötletei mind az ő intelli-

genciájáról, meleg szivéről tanúskodnak. 

Igen örülök, hogy Szeged városa az ö műkö-

déséhez ós az ő személyéhez méltó módon 

akarja ünnepelni Lázár Györgyöt ós kívánom, 

hogy az ünnepségek minél fényesebben sikerül-

jenek. Egyúttal sajnálatomat kell kifejeznem 

azon, hogy a rendező-bizottság csekélységemet 

nem vonta bele működésébe, nem órtesitett az 

ünnepség tervezetéről, pedig, ismétlem, mindig 

a legőszintébb jóbarátság fűzte személyemet az 

övéhez ós Szeged legfőbb tanügyi hatóságának 

elmaradása mégis csak hiány az ünneplés tel-

jességén. 
Szele Róbert. 

* 

Minden ünneplés kevés egy olyan kiváló 
embernek, aki teljes életét, annak minden 
szeretetét és minden ügybuzgalmát városá-
nak szenteli. 

Bokor Adolf. 
* 

A nemes lelkek egyik legszebb ismertetője a 

hála azok iránt, akiknek elméjük kiművelését 

ós szivük nemességét köszönik. 

A nagy emberek nyilatkozataiban és följegy-

zéseiben sűrűn szólal meg az őszinte tisztelet 

ós szeretet, amelylyel tanítóik iránt viseltetnek. 

Bár legtöbbször isten adta tehetségükkel és 

önmivelésükkel fölül is multák azokat, bár a 

társadalomban elfoglalt állásban messze föléjük 

is emelkedtek, mégis elismerik, hogy ismere-

teik és jellemük alapját, elméjük kipallórozását, 

a rend és munkaszeretetet, a kötolességtudást, 

a sziv nemességét, az utmutatást az élet örö-

meinek helyes uton való kereséséhez és igy 

saját boldogságuk és mások boldogitásának tit-

kát, az élet ezen nagy problémájának ismere-

tét mestereiknek köszönik. 


